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Σε ποινή φυλάκισης 44 μηνών, χωρίς δικαίωμα αναστολής ,
καταδικάστηκε από το Β Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, που
δίκασε κατ έφεσιν, για μη καταβολή δεδουλευμένων στους
συντάκτες της εφημερίδας «Η Απόφαση» ο Κωνσταντίνος
Τριανταφυλλάκης, διευθύνων σύμβουλος της εκδοτικής εταιρείας
«Π. Καραγιάννης Α.Ε.».
Στην ακροαματική διαδικασία, κατέθεσαν 28 συνάδελφοι, ο
εκπρόσωπος των εργαζομένων Στ. Καγιαλές και ως μάρτυρες υπέρ
των συναδέλφων, παρέστησαν ο Α Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
Δημήτρης Τσαλαπάτης και το μέλος του Δ.Σ. Χρήστος Κυρίτσης.
Όπως επισημάνθηκε στο δικαστήριο, ο εκπρόσωπος της εργοδοσίας,
εκτός των άλλων, σε μια κίνηση αντιπερισπασμού και εκφοβισμού
εργαζομένων και μαρτύρων, είχε καταθέσει μηνύσεις εναντίον των
δημοσιογράφων-συντακτών της εφημερίδας, που ήταν μάρτυρες
κατηγορίας στην πρώτη δίκη, στην οποία επίσης καταδικάστηκε,
κατηγορώντας τους για δήθεν ψευδορκία.
Πρόεδρος του Δικαστηρίου ήταν η κ. Μαρία Σομαράκη, πάρεδροι η
κ. Χαρίκλεια Τσαγκαρού και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου, και
εισαγγελέας ο κ. Δημήτρης Ζημιανίτης.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς και οι
δημοσιογράφοι βρίσκονται κάθε μέρα αντιμέτωποι με την
εργοδοτική αυθαιρεσία, που συστηματικά στοχεύει στην ανατροπή
των εργασιακών τους σχέσεων και κατάργησης των κοινωνικών
δικαιωμάτων και στον τομέα της ενημέρωσης, και μάλιστα σε μια
περίοδο κρίσης, η οποία από πολλές πλευρές, χρησιμοποιείται
και ως άλλοθι για να επωμισθούν το όποιο κόστος των
επιχειρηματικών και άλλων επιλογών αποκλειστικά και μόνο οι

εργαζόμενοι.
’λλωστε τα θέματα αυτά απασχόλησαν την προχθεσινή συνεδρίαση
του Δ.Σ. της Ενωσης στη διάρκεια της οποίας επισημάνθηκε ότι
σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε, τις πολιτικές λιτότητας
και την κρίση, να την πληρώσει ο κόσμος της εργασίας και
προκειμένου για την ενημέρωση, οι δημοσιογράφοι και οι άλλοι
εργαζόμενοι στα ΜΜΕ.
Το εκρηκτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς, αλλά και τα
τελευταία γεγονότα στη χώρα μας, επιδρούν αρνητικά στην
ποιότητα της ενημέρωσης, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη
περισσότερο πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων
στην υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης, δεδομένου ότι η
έγκυρη ενημέρωση αποτελεί συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας.
Εξάλλου αποτελεί πάγια θέση της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων, της οποίας ιδρυτικό μέλος είναι και η ΕΣΗΕΑ,
ότι: «Δεν υπάρχει ελευθερία του Τύπου όπου υπάρχει φτώχεια,
διαφθορά και φόβος».
Στην προχθεσινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε
επίσης:
Την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων σε όλους τους
χώρους δουλειάς. Ηδη έχουν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις
στον Τ/Σ « ALPHA », στον «ΕΛ. ΤΥΠΟ» και στον Ρ/Σ «ΣΚΑΪ».
Να γίνουν διαβήματα στην κυβέρνηση, καθώς και στις
εργοδοτικές οργανώσεις στον τομέα των ΜΜΕ, για τα
προβλήματα που δημιουργούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές,
οι πολιτικοί χειρισμοί, αλλά και η εργοδοτική
αυθαιρεσία, απέναντι στις εργασιακές σχέσεις και το
δικαίωμα της ενημέρωσης της κοινής γνώμης.
Συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων για
την έκρηξη των προβλημάτων και το κύμα των απολύσεων,
που προκαλούν με άλλοθι την κρίση και στα ΜΜΕ
εργοδοτικές και επιχειρηματικές επιλογές, σε συνδυασμό
με αναδιατάξεις των εργοδοτικών σχημάτων στον Τύπο και

τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, που έχουν στόχο τον επηρεασμό
και τον πλήρη έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων.
Η ΕΣΗΕΑ ζητεί επίσης την άμεση απόσυρση της τροπολογίας που
κατέθεσε η κυβέρνηση αιφνιδιαστικά για τον περιφερειακό Τύπο,
διότι οι διατάξεις του, όπως πλέον διατυπώνονται, δημιουργούν
ακόμη περισσότερα προβλήματα στις εργασιακές σχέσεις, στη
λειτουργία των ΜΜΕ και ιδιαίτερα στην ποιότητα της ενημέρωσης
σε όλη την Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι ήδη η Ενωση έχει αποφασίσει απεργιακές
κινητοποιήσεις με ανοικτή ημερομηνία,ώστε να προσδιοριστούν
χρονικά σε συνεργασία με όλες τις Ενώσεις Συντακτών και όλους
τους εργαζόμενους στην ενημέρωση.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

